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Að loknum íbúafundi í Nýheimum 5. mars 2020
Það var margt áhugavert sem koma fram á 
íbúafundi í Nýheimum í gær um þéttingu 
byggðar, nýtt byggingasvæði á Höfn og 
breytingu á ferðaþjónustukafla í aðalskipulagi. 
Til þessa fundar hafði meirihlutinn boðað  
m.a. vegna óánægju margra íbúa um 
fyrirhugaða þéttingu byggðar í Innbæ á Höfn.
Í upphafi fundar rakti bæjarstjóri framvindu 
málsins um þéttingu byggðar frá hennar 
bæjardyrum séð. Málið hefur verið í ferli 
frá 2018. Fram kom á fundinum að fyrst var 
reynt að fara fram með málið sem óverulega 
breytingu á aðalskipulagi en Skipulagsstofnun 
hafnaði því og tók þar undir bókun minnihluta 
skipulagsnefndar í málinu. Þá var farið af stað 
með aðalskipulagsbreytingu með tilheyrandi 
deiliskipulagsvinnu. Í nóvember var haldinn 
íbúafundur í Nýheimum og hefðbundnar 
kynningar í framhaldinu. Margvíslegar 
athugasemdir hafa komið fram í málinu og 
íbúar í Innbæ og nánasta nágrenni skiluðu 
nýverið 109 undirskriftum þar sem áformum 
um þéttingu byggðar er mótmælt harðlega.
Þá komu í máli bæjarstjóra fram ýmsar 
upplýsingar sem hafa aldrei verið ræddar í 
skipulagsnefnd eða bæjarráði og ekki komið 
fram opinberlega í málinu áður. Það kom t.d. 
fram að fyrr í þessari viku hafði verið haldinn 
fundur með fulltrúum íbúa í Innbæ til að 
reyna að leita sátta. Hvers vegna voru ekki 
aðilar úr minnihluta boðaðir á þann fund? Ber 
þetta vott um öfluga og góða stjórnsýslu með 
skýrum verkferlum eins og meirihluti boðaði 
fyrir síðustu kosningar?
Þá kom fram hjá bæjarstjóra að til stendur 
að bæta við skilmálum við lóðaúthlutun á 
svæðinu t.d. um að framkvæmdatími yrði 
að hámarki tvö ár og þá ætti að setja inn 
skilyrði um grundun lóðanna. Þá kom fram 
bæði hjá bæjarstjóra og skipulagstjóra að 
það verður hugsað fyrir vandamálum sem 
kunna að koma upp á byggingarstigi! Hvað 
merkja þessi orð? Væntanlega verður því 
svarað í deiliskipulagsgerðinni. Og hvað 
með þá íbúa sen nú hafa áhyggjur af því að 

nýjar byggingar hafi áhrif á þeirra hús 
og lóðir? Margvíslegar spurningar 
komu fram hjá fundarmönnum þar 
sem þessar áhyggjur voru reifaðar. 
Það verður að segjast að svörin 
voru ekki skýr eða sannfærandi. 
Skilja mátti á svörum bæjarstjóra 
og skipulagstjóra að bætur væru 
hugsanlegar en formaður umhverfis- 
og skipulagsnefndar þvertók fyrir 
skaðabótaskyldu bæjarins.
Þá kom ítrekað fram hjá mörgum 
fundarmönnum sú spurning hvers 
vegna eigi að þvinga í gegn þessu 
skipulagi þegar svo mikil andstaða er 
sem raun ber vitni. Það kom líka fram 
sú spurning hvort meirihluti átti sig á 
því fyrir hverja þeir eru að vinna því það 
virðist vera algjör einstefna í þessu máli 
og það eigi að keyra það áfram í óþökk 
íbúa. Það er upplifun þeirra sem standa 
að undirskriftalista að ekki sé hlustað á 
þau og rök þeirra.
Málefni tvö á fundinum var mun 
jákvæðara en þar var verið að fjalla um 
framtíðarbyggingarsvæði í þéttbýlinu 
á Höfn. Þrjú svæði voru nefnd sérstaklega; 
Íb 2 sem er austast á Leirunni, Íb 5 sem er 
austan Hafnarbrautar og norðan tjaldstæðis 
og nýtt svæði á Ægissíðu sem er ekki inni 
á gildandi aðalskipulagi.  Var góður rómur 
gerður að þessum hugmyndum á fundinum.  
Þegar var spurt hvers vegna væri ekki farið 
að huga að næsta svæði fyrir íbúabyggð 
sagði bæjarstjóri að slíkt ferli tæki langan 
tíma, eitt til tvö ár og ekki væri byrjað á 
deiliskipulagsvinnu. Það má benda á að það 
var eitt fyrsta verk núverandi meirihluta að 
ráðast í að þétta byggð í Innbæ og í sumar 
verða komin tvö ár síðan sú vegferð var hafin. 
Af hverju var þá ekki strax farið að huga að 
nýju byggingarsvæði til framtíðar? Hefði það 
verið gert væri vinna við deiliskipulag vel á 
veg komin og þá hefði ekki peningum verið 
kastað í deiliskipulagsvinnu sem að líkindum 

verður aldrei nýtt fái vilji íbúanna fram að 
ganga.
Þriðja mál á dagskrá var endurskoðun á 
ferðaþjónustukafla fyrir sveitarfélagið. Það 
var sérstaklega verið að fjalla um einbeittan 
áhuga meirihlutans að gera þá breytingu 
að heimila gistiheimili í flokki 2 inni í 
íbúðabyggð. Margir fundarmenn töldu 
þessa vegferð mesta glapræði. Landslög 
leyfa íbúðareigendum í íbúðabyggð að leigja 
út húsnæði í 90 daga á ári eða fyrir allt að 
tveimur milljónum í tekjur. Óþarft væri að 
víkka þá heimild. Eins og staðan er núna í 
ferðaþjónstu er ekkert sem kallar á þessar 
breytingar.

Sæmundur Helgason, bæjarfulltrúi og 
aðalmaður í umhverfis- og skipulagsnefnd

Hjördís Skírnisdóttir, varamaður í umhverfis- 
og skipulagsnefnd

Fyrirhuguð þétting byggðar í Innbæ Hafnar

Norðurljósablús 2020

STAKT KVÖLD 4.000 KR. 
HELGARPASSI 6.500 KR.

MIÐASALA VIÐ INNGANGINN. 

12. - 14. mars  
á Pakkhúsinu og Hafinu 
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
AÐALFUNDUR  
Félags eldri Hornfirðinga verður haldinn 
sunnudaginn 22. mars í Ekru kl. 14:00. 
Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 
lögum félagsins. Önnur mál. 
Kaffiveitingar.
Gestur aðalfundarins er: Ester 
Þorvaldsdóttir hjúkrunarstjóri 
heilsugæslusviðs HSU Hornafirði. 

Svalbarð 5 • Sími: 848-3933

Útgefandi: ........... HLS ehf.

Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður: . Tjörvi Óskarsson
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Prófarkalestur .... Guðlaug Hestnes
Umbrot:  ............. Tjörvi Óskarsson
Prentun:  ............. Litlaprent
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HAFNARKIRKJA
Kyrrðarstund á föstu 
fimmtudaginn 12. mars  
kl. 18:15, Allir velkomnir. 

Aðalsafnaðarfundur Hafnarsóknar
og aðalfundur kirkjugarðanna
verða haldnir eftir helgistund í 

Hafnarkirkju sunnudaginn 22. mars nk. 
kl. 12:00 á Hótel Höfn (boðið upp á 

súpu og meðlæti).

Dagskrá, venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefnd og stjórn kirkjugarðanna

H A F N A R K I R K J A
1 9 6 6    2 0 1 6

Markaðurinn verður haldinn  
laugardaginn 14. mars á Hafinu,  

Heppuvegi 5, frá kl. 12:00 – 15:00.
Opið er í Hirðingjunum á sama tíma

Flóamarkaður
AÐALFUNDUR UMF Mána 
verður haldinn laugardaginn 
14. mars kl. 11:00 í 
Mánagarði.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

Ársfundur Náttúrustofu Suðausturlands verður 
haldinn í Nýheimum þriðjudaginn 17. mars 2020 kl. 
20:00

Að loknum venjubundnum fundarstörfum halda 
starfsmenn stofunnar tvö erindi úr starfinu.

Myndun jökullóna við sunnanverðan Vatnajökul á 20. 
öld og breytingar á þeim: Snævarr Guðmundsson. 
Ástand skúmsins Suðausturlandi: Lilja Jóhannesdóttir.

Kaffi og veitingar í hléi.
Allir hjartanlega velkomnir.
Stjórnin

Vildaráskrift Eystrahorns
Við viljum hvetja lesendur Eystrahorns að kynna sér 

vildaráskriftina. 
Þeir sem vilja styrkja útgáfuna geta greitt frjálst framlag, 
svokallaða vildaráskrift inn á reikning útgáfunnar. Hægt 
er að greiða áskriftina t.d. mánaðarlega, nokkra mánuði í 
einu eða eins og hentar hverjum og einum. Vildaráskriftin 
er frjálst framlag t.d. 1000 kr. á mánuði. 

HLS ehf.
Rnr. 537-26-55002

kt.500210-2490

Sigríður Sveinsdóttir Háls-nef og 
eyrnalæknir verður með stofu á 

heilsugæslustöðinni þann  
25. – 27. mars næstkomandi.

Tímapantanir í síma 470-8600 virka daga.
Tekið er við kortum .
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Höfn 

Skarðsfjörður

Stokksnes

Almannaskarð

Vinnustofa um Skarðsfjörð
Náttúrustofa Suðausturlands boðar til vinnustofu um framtíð Skarðsfjarðar, 
en svæðið er á B-hluta Náttúruminjaskrár sem þýðir að skoða eiga mögulega 
friðlýsingu á næstu 5 árum. Vinnan er hluti verkefnisins Náttúruvernd og 
efling byggða sem er liður í byggðaáætlun stjórnvalda sem standa fyrir 
sérstöku átaki í friðlýsingum.

Á fundinum verða skoðaðar ólíkar sviðsmyndir eftir því hvort svæðið verður 
friðlýst eður ei og rætt um möguleg tækifæri og ógnir. 

Fundurinn fer fram í Nýheimum frá 13:30-16:00 þriðjudaginn 24. mars 2020 
og er opinn öllum.

Skráning fer fram á netfanginu kristin@nattsa.is eða í síma 863 4473 til og 
með mánudeginum 16. mars.

Fjólublár litur markar svæðið sem mögulega stendur til að friðlýsa 
samkvæmt kortasjá Náttúrufræðistofnunnar Íslands.

Gólfhitafræsing
Fræsum rásir fyrir gólfhitalögnum, 
erum með nýlegar vélar sem eru 
nánast ryklausar. Gerum föst 
verðtilboð.

Tökum að okkur  verkefni  um allt 
land.

Nánari upplýsingar í síma:

848-7066 - Stefán
867-1124 - Einar
Þyrnishóll ehf

AÐALFUNDUR
Sláturfélagið Búi svf.

Boðar til aðalfundar félagsins sem haldinn verður  
miðvikudaginn 18. mars n.k. í Mánagarði  og 

hefst  kl.20.00
Venjuleg aðalfundarstörf í samræmi við ákvæði  

21. greinar samþykkta félagsins.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta vel og 
stundvíslega og ræða möguleika í framtíðarrekstri 

sláturhússins.

Stjórn Sláturfélagsins Búa svf.

Mánudaginn 9. mars síðastliðinn afhentu Lionsklúbbur Hornafjarðar 
og Lionsklúbburinn Kolgríma heilsugæslunni góða gjöf. 
“Við erum þakklát Lions fyrir þeirra gjafir í gegnum tíðina og ekki 
síður þakklát fyrir nýjustu viðbótina, en það var eyrnaþrýstimælir og 
augnþrýstimælir.
Eyrnaþrýstimælirinn mælir hvort hljóðhimnan hreyfist. Hjá börnum 
er algengt að þau heyri illa vegna vökva í eyrum í kjölfar eyrnabólgu. 
Þegar þau eru undir 2ja ára, er hætt við að þau verði eftir á í málþroska, 
ef þau heyra illa réttan framburð á orðunum.  Einnig má nota þennan 
mæli til að meta virkni af eyrnabólgumeðferð.  Hægt er að mæla 
nýfædda sem og fólk á öllum aldri.
Augnþrýstimælir er ekki staðal búnaður á heilsugæslum almennt, 
þar sem oftast er styttra í sérhæfða aðstoð en hjá okkur. Þetta tæki 
mælir þrýsting í fremsta hólfi augans. Háþrýstingur í auga, oftast 
nefnt gláka, er algengt vandamál hjá fólki frá miðjum aldri og uppúr. 
Flestir með gláku eru í reglulegu eftirliti hjá augnlækni og þurfa að 
vera það áfram. En það sem við getum gert núna, er að meta hvort 
það sé skyndileg versnun á gláku, hvort fólk sé með bráða-gláku 
eða hvort augnþrýstingur er hækkaður eftir áverka á auga. Þar sem 
heilsugæslan er einnig bráðamóttaka fyrir suðausturland, teljum við 
mikilvægt að við getur metið, greint og meðhöndlað bráða augn-

vandamál eins og önnur vandamál.
Starfsfólk heilsugæslunnar þakkar fyrir sig.”
Nóg er framundan hjá Lions konum- og mönnum en karlarnir halda 
sitt árlega Kútmagakvöld í Sindrabæ laugardaginn 28. mars og sama 
kvöld halda konurnar Krúttmagakvöld á Hafinu.

Lions gefur heilsugæslunni góðar gjafir

Myndvinnsla, umbrot og auglýsingagerð.

Hafðu samband: 
 tjorvi@upplausn.is  

eða í síma  848-3933.
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Opið virka daga kl.13:00-18:00
Sími 478-1892 /898-3664

Verið velkomin

Rúm fyrir 
fermingabarnið! Hvað gerist ef við sofum 

of lítið? 
Þeir sem sofa of lítið finna oft 
breytingu á skapi, þráðurinn 
verður stuttur, viðbragðsflýtir 
og einbeiting minnkar til 
muna.  

Ef þú sefur of lítið er viðbúið að:
• Þér finnist erfitt  að fara framúr á morgnana
• Þér finnist þú verða að  leggja þig á daginn
• Þú sofnar fyrir framan sjónvarpið
• Þú finnur fyrir syfju eftir máltíðir
• Þú dormar með vekjaraklukkuna á morgnana.

Merki svefnskorts koma fljótlega í ljós og rannsóknir hafa sýnt að 
ein svefnlaus nótt nægir til að breytingar verði á líkamsstarfseminni.  
T.d. getur orðið aukning á bólguefnum í blóðinu,og brenglun á 
sykurbúskap sem getur leitt til sykursýki.  Ónæmiskerfið verður 
fyrir áhrifum og því mikilvægt á tímum flensu og pesta að ná góðum 
nætursvefni.

Neikvæðar afleiðingar of lítils svefns geta verið:
Skapsveiflur, veikburða ónæmiskerfi, minnisleysi, aukin streita, 
þyngdaraukning, líkur á háum blóðþrýstingi og hjartavandamálum 
svo eitthvað sé upptalið.
Það er ljóst að til mikils er að vinna með að ná góðum nætursvefni og 
því mikilvægt að  leggja áherslu á það við bæði unga sem aldna. 

Hópur um Heilsueflandi samfélag í sveitarfélaginu Hornafirði

Góður svefn gulli betri

Manstu eftir taupokanum?

Frá og með 16. mars nk. hefjast endurbætur á eldhúsi hótelsins og verður 
því takmörkuð veitingasala meðan á þeim stendur.

Ekki verður hægt að panta pizzu nema í sal og verður matseðill okkar 
minnkaður á meðan.

Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum  
sem þetta kann að valda.

Auglýst verður svo um opnun að endurbótum loknum  
með tilheyrandi breytingum á matseðli.
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Flest sveitarfélög landsins 
hafa tekið framförum 
í meðferð úrgangs 
alvarlega og af festu. Unnið 
greiningarvinnu, reynt að 
minnka urðun (enda erfitt að 
fá leyfða urðunarstaði), tekið 
er upp flokkunarkerfi, víða 
þó ólík milli sveitarfélaga, og 
gripið til bráðabirgðalausna 
við sorpförgun, þ.e. sent 
úrgang utan með skipum til 
viðurkenndra aðila. 
Fyrir alllöngu varð ljóst að 
setja verður fram skipulag 
á landsvísu fyrir meðferð 
úrgangs. Eftir því er kallað úr 
sveitarfélögum og vandaðar 
úrlausnir í umhverfsmálum 
krefjast þess einnig. Slíku 
skipulagi verður komið á 
með fulltingi ríkisins. Þá 
er lag að hafa frumkvæði 
með heildarsamstökum 
sveitarfélaga og leggja 
fram bæði hvata og styrki. 
Grænn skattur getur komið 
þar að gagni, bæði sem 
stýritæki, og til jöfnunar 

og kostnaðarþátttöku 
samfélagsins alls í aðgerðum 
hvers sveitarfélags.
Nokkur meginatriði í 
heildarskipulagi eru þessi, að 
mínu mati: 
• Flokkun og endurvinnsla 

krefst samræmds 
landskerfis

• Endurvinnsla getur farið 
fram í tilteknum flokkum 
en öðrum ekki

• Útflutningur flokkaðs 
efnis, sem ekki er unnt að 
vinna hér, er samræmdur

• Nánast allur lífrænn 
úrgangur er nýttur; 
aðeins mengaður/sýktur 
úrgangur brenndur

• Aðeins óvirkur úrgangur 
er urðaður eða nýttur í 
vegagerð

• Hátæknibrennsla sorps er 
skoðuð í kjölinn og metið 
hvort hún geti átt sé stað

• Flutningur úrgangs á 
vegum eða sjó krefst 
samræmds landskerfis

• Úrgangsmeðferð getur 

seint eða aldrei orðið 
fjárhagslega hagkvæm í 
heild

Meðal þess sem endurvinna 
má hér innanlands er plast 
að stærstum hluta (hjá 
Pure North Recycling í 
Hveragerði), tré/timbur og 
lífrænn úrgangur: Plastið 
sem plastperlur fluttar út til 
endurgerðar hluta, tré/timbur 
sem hráefni í byggingarefni 
eða kolefni í iðnaði en lífrænn 
úrgangur sem jarðvegsbætir 
og metan til eldsneytis. 
Brennsla blandaðs sorps 
losar koltvísýring og fleiri 
gös. Askan er spilliefni sem 
flytja verður út. Gildir einu 
hvaða tækni er notuð. Þetta 
ákvarðar öðru fremur hvort 
hér verði úrgangur brenndur í 
nokkuð stórum stíl eða Kalka 
látin nægja sem sérhæfð 
lágmarksbrennsla.
Ríkisstjórnin hefur hafið 
undirbúning að heildarstefnu 
í meðferð úrgangs í samvinnu 
við Umhverfisstofnun. Ég 

tel að vinnunni verði að 
ljúka innan eins til tveggja 
ára, ásamt aðgerðaráætlun 
ríkis og sveitarfélaga. Þá 
kann að fara svo í örfá ár 
að bráðabirgðalausnir séu í 
gildi eftir því sem verkefnum 
miðar áfram. Tel að innan 
fimm ára eigi landið að vera 
til fyrirmyndar í meðferð 
úrgangs og endurnýtingu 
með sem vistvænustum 
lausnum.

Ari Trausti Guðmundsson

Úrgangsmál í forgangi



STARFSMANNAMÁL 
OG KJARASAMNINGAR

FRÆÐSLUFUNDIR SA 
2020

Samtök atvinnulífsins bjóða félagsmönnum sínum upp á fræðslufundi 
um starfsmannamál og kjarasamninga sem gagnast öllum sem hafa 
starfsmannamál á sinni könnu. Farið verður yfir fjölbreytt efni og 
fyrirspurnum svarað. Fundað verður um allt land. 

Meðal þess sem verður fjallað um:
•  Ráðning starfsmanna
• Helstu réttindi og skyldur starfsmanna og vinnuveitanda
• Vinnutímastytting Lífskjarasamningsins 2019-2022
• Uppsagnir og starfslok
• Orlofsréttur
• Veikindi og vinnuslys

Lögfræðingar á vinnumarkaðssviði Samtaka atvinnulífsins sjá um fræðsluna.

Fundirnir eru opnir starfsfólki aðildarfyrirtækja SA.
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.sa.is.

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Miðvikudaginn 18. mars kl. 12.30-16.00
á Hótel Höfn.


